
 

                    Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr ……………./MP 

 

W dniu ………………. 2021 roku w Drawnie, pomiędzy Gminą Drawno, zwaną w dalszej części 

umowy „Zamawiającym” 73-220 Drawno,  ul. Kościelna 3, NIP: 594-15-36-451, REGON: 

210967001 reprezentowaną przez: 

Andrzeja Chmielewskiego – Burmistrza Drawna 

przy kontrasygnacie Agnieszki Zareckiej –  Skarbnika Gminy, 

a 

………………………………prowadzącym/ącą działalność gospodarczą pod nazwą:…………… 

NIP:…. REGON:……. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, na podstawie oferty 

Wykonawcy z dnia ……….. roku została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest „Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt z 

terenu Miasta i Gminy Drawno w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy stanowiący 

szczegółowy zakres usług. 

 

 

§ 2  

1.  Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zezwolenia na prowadzenie 

działalności w tym zakresie. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii RP. 

3. Usługi będą świadczone po każdorazowym telefonicznym lub pisemnym zleceniu przez 

Zamawiającego. 

4. W dni wolne od pracy lub po godzinach Urzędu Miejskiego w Drawnie zlecenia mogą zgłaszać 

do Wykonawcy służby publiczne (straż pożarna, policja) oraz KZUH Sp. z o.o. w Drawnie. 

5. Każda interwencja odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: 

➢ ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z dnia z dnia 21 

grudnia 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 ze zm.), 

➢ ustawą o ochronie zwierząt z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 638 z 

późn. zm.), 

➢ ustawą o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1098 

ze zm.), 

➢ ustawą prawo łowieckie z dnia z dnia 13 października 1995 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1683),  

➢ uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawno, wraz z 

aktami wykonawczymi. 

 

 

§ 4 

1. Z wyjazdu do wypadków, w których poszkodowane są zwierzęta, lecznica jest zobowiązana do 

sporządzenia notatki zawierającej opis wydarzenia, rodzaj obrażeń zwierzęcia i zakres 

wykonywanych zabiegów. 

2. Wykonawca zobowiązany do zapewnienia ciągłości realizowania zadań wynikających z umowy 

przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

3. Usługi będą wykonywane przy użyciu własnych materiałów Wykonawcy, tj. środków 

odurzających, strzykawek, igieł, leków i innych środków jednorazowego użytku. 



 

4. Transport zwłok zwierzęcych i przekazanie ich do utylizacji winno być potwierdzone w karcie 

przekazania padłego zwierzęcia, której kopię Wykonawca przedłoży wraz z fakturą 

Zamawiającemu. 

 

§ 5 

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy stanowią kwoty wyszczególnione                                                  

w załączniku nr 1 do umowy w zależności od usługi/usług wykonanej/wykonywanych przez  

Wykonawcę. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi każdorazowo po przedłożeniu faktury w terminie 14 dni od dnia    

złożenia faktury w Urzędzie Miejskim w Drawnie, na rachunek bankowy podany na fakturze. 

3. Jeśli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę, będzie rachunkiem dla 

którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (t.j. Dz. U z 

2019r., poz. 2357) prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiający oświadcza, że będzie realizować 

płatności za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. 

4. Do faktury należy dołączyć szczegółowy zakres wykonanych/ej usług/i podając rodzaj usług/i oraz 

zwierzęcia, którego dotyczy. 

 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z  przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

1 000,00 zł. brutto. 

b) 1 000,00 zł brutto za nienależyte wykonanie usługi. Nałożenie kary musi być poprzedzone 

pisemnym upomnieniem Wykonawcy przez Zamawiającego, 

2. W przypadku, gdy kara nie pokryje nienależycie wykonaną usługę/i, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 7 

Za realizację umowy odpowiadają: 

 

1. Ze strony Zamawiającego: Anna Domowicz, tel: 664 772 027, e-mail: adomowicz@drawno.pl;  

2. Ze strony Wykonawcy:   ………………………..…………………………………………………. 

 

§ 8 

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Gminy Drawno. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, jeżeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia, narusza nadal jej 

postanowienia. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku utraty przez Wykonawcę prawa wykonywania zawodu 

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

 

 

 

 

 

mailto:adomowicz@drawno.pl


 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                  

 

 

…………………………………    ………………………………… 

 

 

      WYKONAWCA                                                                 ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

        ……………………………………… 

 

 

                 KONTRASYGNATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy nr …/2021/MP 
 

 

Szczegółowy zakres usług:  

 

Lp. Rodzaj usługi  Kwota netto/brutto (zł)* 

1 Ogólne badanie zdrowia bezdomnego zwierzęcia   

2 

Dojazd na miejsce bytowania bezdomnego zwierzęcia, 

schwytanie i transport zwierzęcia do miejsca 

świadczenia usług weterynaryjnych  

 

3 Obserwacja w lecznicy bezdomnego zwierzęcia  

4 
Stacjonarne leczenie zwierzęcia w lecznicy (koszt 

jednej doby) 
 

5 Szczepienie przeciwko wściekliźnie   

6 Inne szczepienia (podstawowe choroby)  

7 Sterylizacja suk lub kotek w zależności od wielkości   

8 Kastracja psa lub kota   

9 Odrobaczenie   

10 Odpchlenie   

11 Usypianie ślepych miotów   

12 Eutanazja   

13 Utylizacja zwłok  

 

*  do wszystkich cen należy doliczyć obowiązujący podatek vat 


